
20. ΜΙΚΡΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ

(Πίν. 162 - 167)

Έκ των έκτελεσθεισών δι’ έμοί και διά πιστώσεως τής εν Άθήναις 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας εργασιών περισυλλογής και μικρών άνασκαφών 
εν Κρήτη κατά το 1966 ή σημαντικωτέρα υπήρξεν 1) ή άνασκαφή ενός μεγά
λου κυκλικοί θολωτοί τάφου πρωτογεωμετρικών χρόνων άνευρεθέντος κατά 
την διάρκειαν μηχανικής καλλιέργειας παρά τήν Γόρτυνα Μεσαράς εις 
την περιοχήν τής Γεωργικής Σχολής (πίν. 162α.β και 163α.β) και πλησίον 
τοΰ ναΐσκου τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Ό τάφος είναι εις τών σημαντικωτέρων 
τής πρωτογεωμετρικής περιόδου εν Κρήτη, διατηρείται δε άθικτος μέ ολό
κληρον τήν θόλον εκτός μικροί ανοίγματος γενομένου εις τήν κορυφήν διά 
μετακινήσεως μιας πλακός υπό τοί αρότρου.

Ό τάφος είναι κυψελοειδής και έχει οίκοδομηθή επιμελώς μέ μικρούς 
καί μεγάλους πλακοειδείς λίθους, ίκανώς λαξευμένους κατά τήν ορατήν 
αυτών πλευράν προς τό εσωτερικόν τοί τάφου και μέ μικρά λιθάρια τοπο
θετημένα εις τά μεταξύ τών μεγαλύτερων λίθων κενά. Οΰτοι απαρτίζουν 
είκοσι δόμους αρκούντως κανονικούς. Ό τάφος έχει εσωτερικώς διάμετρον 
2.70 μ. καί ύψος 3 μ., εύρίσκεται δέ εις επίπεδον έκτασιν έχουσαν μικράν 
κλίσιν προς Βορράν καί ήτο υπόγειος. Ή σωζομένη κορυφή τής θόλου ευρί- 
σκεται σήμερον εις βάθος μόνον 15 εκ. από τής επιφάνειας τοί Ιδάφους- 
ασφαλώς οΰτος κατ’ άρχάς θά εξείχε κατά τι τής επιφάνειας, άλλ’ άφηρέ- 
θησαν κατά καιρούς οί λίθοι τοί ύπεργείου τμήματος.

Κατά τήν νοτίαν πλευράν τοί τάφου υπάρχει στενή καί χαμηλή είσοδος 
πλάτους 0.50 καί ΰψους 1 μ., εις ήν άγει στενός καί βραχύς δρόμος. Ή εί
σοδος έχει κατώφλιον καί παραστάδας μονολιθικάς, ακανόνιστους, συμπλη- 
ρουμένας μέ πλακοειδείς λίθους, εκλείετο δέ εισέτι μέ πλάκα υψους 1.30 μ. 
προσαρμοζομένην εις τά τοιχώματα τοί δρόμου. ’Άνωθεν τοί υπέρθυρου, 
δπερ έχει μήκος 0.88 μ., πλάτος 0.50 μ. καί πάχος 0.15 μ., σώζονται οκτώ 
δόμοι τοί τοιχώματος τοί τάφου, σχηματίζοντος κανονικόν, λαξευτόν «πρό- 
σωπον» εντός τοί δρόμου.

Τά εντός τοί τάφου τεφροδόχα αγγεία ανήκουν σχεδόν εξ ολοκλήρου 
εις προχωρημένους πρωτογεωμετρικούς χρόνους (πιθανώς εις τάς φάσεις, 
αί όποΐαι χαρακτηρίζονται ως «μέση πρωτογεωμετρική Α» καί «υστέρα 
πρωτογεωμετρική Α» υπό τοί Brock, Fortetsa, σ. 143), αποτελούν δέ
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σύνολον γενικώς ομοιογενές. Ήσαν κατακεκλιμένα η σπανιώτερον όρθια καί 
ίσχυρώς ώξειδωμένα λόγφ τών εισερχομένων διά τής θολού όμβριων ύδά- 
των. Τά πλεΐστα είναι ακέραια εκτός τινων εύρεθέντων κυρίως κατά την 
είσοδον τοϋ τάφου, άτι να πιθανώς έθραΰοντο υπό τών διερχομένων κατά 
τάς έκάστοτε νέας ταφάς. Ό τάφος δεν περιείχε πολύ χώμα έσωτερικώς, 
καλΰπτον τά αντικείμενα, δεδομένου δτι, ως εΐπομεν, ή θόλος διετηρεΐτο εις 
την θέσιν της και μόνον επί τοΰ δαπέδου υπήρχε μικρά έπίχωσις, εντός 
τής οποίας, ώς θά ίδωμεν, εύρέθησαν μικρά τινα αγγεία.

Ή κεραμεική (πίν. 164,16δ καί 166α) περιλαμβάνει αμφορείς, τριώτους 
ή διώτους πίθους (ών εις με εκφυλισμένον άνάγλυφον σχοινίον εις την βάσιν 
τοϋ λαιμού), κρατήρας μέ πόδα ή άνευ ποδός, μονώτους σκάφους, κάλπας 
(ών μία μέ διπλάς λαβάς), πρόχους μέ στρογγυλόν ή τριφυλλοειδές στόμιον, 
μικρά σφαιροειδή αγγεία μέ δυο οριζόντιας λαβάς καί υδρίας. 'Υπάρχουν 
επίσης έν θολωτόν πώμα μέ τοξοειδή λαβήν, μικρότερα κωνικά πώματα καί 
έν πήλινον σφονδυλιον, ασφαλώς έκ γυναικείας ταφής.

Πολλά εκ τών τεφροδόχων αγγείων ήτοι τών πίθων, αμφορέων καί 
καλπών περιεΐχον εκτός τών κεκαυμένων οστών μικρά αγγεία, προχοΐδια, 
μικρά σφαιροειδή δίωτα, κρατηρίδια, κύπελλα καί σιδηρά όπλα λίαν ώξειδω- 
μένα άνήκοντα ασφαλώς εις άνδρας. Ταΰτα είναι μακραί αίχμαί λογχών 
(πρβ. Brock, έ. ά. πίν. 171 άριθ. 1620), ενίοτε σκοπίμως κεκαμμέναι προς 
έξοικονόμησιν χώρου, καί ξίφη (πρβ. αύτ. άριθ. 1638). Πόρπαι δέν εύρέθη
σαν. "Εν μικρόν χαλκοΰν έλασμα σώζον τούς ήλους, πιθανώς έκ ξυλίνου 
σκεύους, εύρέθη ομοίως εντός τεφροδόχου αγγείου. Εις εύράστομος πίθος 
έκλείετο αντί πώματος μέ πλάκα λιθίνην, επί τής οποίας ΐστατο εις μόνωτος 
σκάφος. Μία μεγάλη υδρία ΐστατο επί τής λαβής τριώτου άμφορέως στηρι- 
ζομένη καί εις τό τοίχωμα τοΰ τάφου. Μία πρόχους ειχεν ένσφηνωθή εις 
τό στόμιον ενός άμφορέως.

Τέσσαρα κύπελλα εύρέθησαν παρατεταγμένα επί τοΰ δαπέδου κάτωθεν 
τών λοιπών αγγείων, μετά τήν εξαγωγήν αυτών, κατά τό μέσον περίπου τοΰ 
τάφου. Εύρέθη επίσης στρογγάλον επίπεδον πώμα (;) μετά κοίλης λαβής, 
ήτις δυνατόν νά έχρησίμευεν ώς κηροπήγιον (πρβ. Μ. Seiradaki, Pottery 
from Karplii, BSA 55, 1960, πίν. 10c) καί μετά χαρακτής διακοσμήσεως 
κλάδων καί κάτωθεν αύτοΰ επί τοΰ δαπέδου πέντε κρατηρίδια, τό έν εντός 
άλλου εις δύο ομάδας έκ τριών καί δύο κρατηριδίων. Σιδηρά τινα εργαλεία 
καί δπλα όμοια προς τά ανωτέρω μνημονευθέντα εύρέθησαν επίσης επί τοΰ 
δαπέδου προσπεφυκότα καί παραμορφωμένα λόγφ όξειδώσεως. 'Εν εκ τού
των φαίνεται ότι είναι σφυροπέλεκυς (νΰν «βαρειά») καί έτερον πεπλατυσμέ- 
νον, ίσως πρίων. Καίτοι τά ανωτέρω εύρέθησαν κάτωθεν τής μικράς έπιχιο- 
σεως, περί ής εΐπομεν, δέν φαίνεται ότι ανήκουν εις παλαιοτέραν φάσιν,
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έκτος ίσως τοΰ χαρακτοϋ «πώματος». Τά κρατηρίδια καί τά κύπελλα ταΰτα 
είναι δμοια προς τά εύρεθέντα εντός τών τεφροδόχων αγγείων η παρ’ αυτά1, 
πιθανώς δέ ή παρουσία των οφείλεται εις τελετουργικήν τινα πράξιν γενο- 
μένην μετά την οίκοδόμησιν τοΰ τάφου καί προ τής ένάρξεως χρήσεως αΰτοϋ. 
’Οστά ή τεφροδόχα αγγεία δεν εΰρέθησαν μετ’ αυτών.

Ή γραπτή διακόσμησις τών αγγείων περιλαμβάνει ταινίας, συγκεντρι- 
κοΰς κΰκλους καί ημικύκλια, «πτερά ανεμομύλου», άβακας, καθέτους ραβδώ
σεις, ραβδωτά τριγωνίδια καί ρόμβους, ενίοτε συντεθειμένα εις «μετόπην». 
Τά κρατηρίδια καί τά κύπελλα έχουν την συνήθη καστανήν βαφήν, ήτις 
καλίίπτει τό άνώτερον τμήμα τοΰ αγγείου ή τομείς αΰτοΰ.

Εις τήν «πρώιμον πρωτογεωμετρικήν Α» φάσιν δΰνανται νά ανήκουν 
μετά μείζονος βεβαιότητος μόνον ό εΰρεθείς (μοναδικός) εις τον τάφον ψευ- 
δόστομος άμφορίσκος (πίν. 166α)1 με κλειστόν στόμιον, ό μνημονευθείς 
δίωτος πίθος (πίν. 164α, αριστερά) με έκφυλισμένον άνάγλυφον σχοινίον, 
χονδροειδής ών καί ακόσμητος, καί εις «τρίωτος άμφορεΰς» (πίν. 164β, μέσον). 
"Απαντα τά αγγεία ταΰτα συνεχίζουν προφανώς τήν ΰπομυκηναϊκήν παρά- 
δοσιν χωρίς τοΰτο νά σημαίνη δτι καί ή οϊκοδόμησις τοΰ τάφου έγένετο 
κατά τήν πρώιμον αυτήν φάσιν. Ή απουσία τοΰ πίθου μέ ευθέα τοιχώματα 
άφ’ ετέρου καί περισσότερον περιτέχνων σχημάτων καί πλουσιωτέρας διακο- 
σμήσεως, σπειρών ή πλοχμών, δεικνύει δτι είναι άπίθανον νά συνεχίσθη ή 
χρήσις τοΰ τάφου κατά τήν έπομένην «πρωτογεωμετρικήν Β» περίοδον.

2) Άνεσκάφη αποθέτης MM I χρόνων παρά τό Κεραμοΰτσι Καβροχω- 
ρίου, δυτικώς τοΰ Ηρακλείου, δστις παλαιότερον είχεν αποδώσει κατά τήν 
καλλιέργειαν χαρακτηριστικά κυπελλίδια, πρόχουν καί είδώλιον (πίν. 166β 
καί 167α). Ή παροΰσα έρευνα απέδωσε σημαντικόν αριθμόν οστράκων, 1 2

1 Τά κρατηρίδια έκ τοΰ τάιρου τής Γόρτυνος ανήκουν εις τόν πρωτογεωμε
τρικόν υψηλόν τύπον π. χ. V. Desborough, Protogeometric Pottery, πίν. 31 
κάτω δεξιά καί όχι εις τόν εΰρύν καί χαμηλόν ΰπομυκηναϊκόν τύπον ώς τά αύτ. 
πίν. 10, άριθ. 513, 464, πρβ. καί C. G· SxyrEnius, Submycenaean Studies 
1967, είκ. 4. 'Ο τύπος μας φαίνεται μάλιστα δτι έπεβίωσεν επί μακράν, αφού ού- 
τος εμφανίζεται ακόμη εις τό ώραΐον, άδημοσίευτον «πρωτογεωμετρικόν Β» σύνο- 
λον τοΰ Τεκέ, δπερ περισυνέλεξεν ό Ν· ΠΛΑΤΩΝ·

2 Οί ψευδόστομοι άμφορίσκοι, ο'ίτινες άπαντοΰν εις τήν «πρώιμον πρωτογεω
μετρικήν Α» ομάδα τής Κρήνης τής Κνωσού, Evans, The Palace of Minos II, 
σ. 136 είκ. 69, εξαφανίζονται, ώς γνωστόν, κατά τήν «πρωτογεωμετρικήν Β» 
περίοδον. Πρβ. τό επίσης «πρωτογεωμετρικόν Β» σύνολον τής Συλλογής Για- 
μαλάκη νΰν έν τφ Μουσείφ Ηρακλείου, όπόθεν οΰτοι ομοίως απουσιάζουν 
(πρβ. ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ, Κρητικά Χρονικά 4, 1950, σ. 449 καί τοΰ αΰτοΰ, Ή μι- 
νωική θεά μεθ’ ΰψωμένων χειρών, αύτ. 12, 1958, σ. 278). Έκ τοΰ συνόλου ήμών 
απουσιάζουν επίσης οί κάλαθοι, τοΰτο είναι δμως ίσως συμπτωματικόν.
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παλαιοανακτορικών αγγείων. ’Ασφαλώς πρόκειται περί τοϋ αποθέτου αγρο
τικού μινωικοΰ ίεροΰ των MM I χρόνων.

3) Άνεσκάφησαν δόο λαξευτοί ορθογώνιοι τάφοι ελληνιστικών χρόνων 
(πιθανώς 3ου η X. αί.) παρά τά Σπήλιά Ηρακλείου νοτίως τής Κνωσού

πλησίον τής θέσεως Σεράγια. Οί τάφοι, 
τών οποίων τό δάπεδον εύρίσκεται εις 
βάθος 1.60 μ. από τής επιφάνειας τοΰ 
εδάφους, έχουν διαστάσεις 1X1.70 ό είς 
καί 1.30X1.80 ό έτερος. Είς τό δάπε
δον έκατέρου τάφου καί παρά την ανα
τολικήν πλευράν αύτοϋ υπήρχεν άβαθής 
λάκκος πλάτους 0.40-0.50 μ. περιέχων 
τον νεκρόν .Οί νεκροί έκειντο εκτάδην μέ 
την κεφαλήν προς Νότον καί τάς χεΐρας 
επί τής ήβης. Ό είς τών νεκρών, ό τοΰ 
βορειότερον κειμένου τάφου, είχε παρά 
τούς πόδας αύτοΰ μελαμβαφές υψίλαι
μόν, ά'ωτον άγγεΐον, άνεστραμμένον (πίν. 
167β.γ). Δυτικώςτών τάφων καί είς άπό- 
στασιν 1 μ. άπ’ αυτών ήρευνήθη μάκρος 
τοίχος μήκους 15.40 μ. μέ μέγιστον πλά
τος 0.90 μ. εκ μεγάλων λαξευτών κατά 
τήν πρόσοψιν ογκολίθων, άποτελών πιθα
νώς τμήμα περιβόλου τής νεκροπόλεως.'Ο 
τοίχος έκειτο είς βάθος 0.55 μ. Ή νεκρό- 
πολις αΰτη άναμφιβόλως άνήκεν εις τήν 
Κνωσόν, ως καί οί είς μικροτέραν άπό- 
στασιν εξ αυτής ορατοί λαξευτοί τάφοι 
ελληνορρωμαϊκών χρόνων παρά τήν γέ
φυραν 'Αγίας Ειρήνης.

4) Έκ Χερσονήσου περισυνελέγη καί 
μετεφέρθη είς Ηράκλειον άξιόλογον 
μαρμάρινον άγαλμα ύψους 1.48 μ. παρι- 
στών άνδρα φέροντα ίμάτιον καταλεΐπον 

γυμνόν τό πλεΐστον τοΰ κορμοΰ. Ελλείπει ή κεφαλή καί αί χεΐρες (εΐκ. 1). 
Τό άγαλμα άπέκειτο από ετών είς φράκτην βορείως τής περιοχής τοΰ αρχαίου 
θεάτρου καί ανήκει είς τήν ομάδα, έξ ής είχε προέλθει καί τό γνωστόν 
άγαλμα τό εκτεθειμένου είς τό Μουσείου Ηρακλείου, δπερ είχε χαρακτηρι- 
σθή άρχικώς ως άπεικονίζον τήν ’Ιουλίαν Δόμναν.

Εΐκ. 1. Άνδριάς ρωμαϊκών χρόνων 
έκ Χερσονήσου.
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Περισυνελέγησαν ομοίως δυο σφραγίδες εκ Κνωσοϋ, ιόν μία άμυγδα- 
λοειδής μετά κυκλίσκων, ή δέ έτερα φακοειδής μέ παράστασιν ζώου, τμή
ματα ειδωλίων, ψήφοι, πήλινος λύχνος μεσομινωικών χρόνων, μικρά πηλίνη 
αρχαϊκή κεφαλή, χαλκά νομίσματα ελληνικών καί ρωμαϊκών χρόνων, είς 
όξυπΰ&μενος άμφορευς κλπ.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
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Πιναξ 162 ΠΑΕ 1966.— 20. μικραι αναςκλφλι. περισυλλογή αρχ. εις κρητην

α. Ό θολωτός τάφος τής Γόρτυνος, δρώμενος έξωθεν καί 
άνωθεν, μετά του δρόμου.

β. 'Ο θολωτός τάφος τής Γόρτυνος ορώμενος 
από τής πλευράς τοΰ δρομου.
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α. Ή είσοδος τού θολωτού τάφου τής Γόρτυνος 
μετά τήν άφαίρεσιν τής πλακάς.

β. Τό εσωτερικόν τοΰ θολωτού πρωτογεωμετρικού τάφου τής Γάρτυνος 
μέ τάς τεφροδόχους κάλπας.
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ΙΙΙΝΑΞ 164 ΠΑΕ 1966.— 20. μικραι αναςκαφαι. περισυλλογή αρχ. εις κρητην
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α

β
α-β. Κεραμεική έκ τοϋ πρωτογεωμετρικού τάφου τής Γόρτυνος.
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ΓΙιναη 166 ΠΑΕ 1966.— 20. mikpai αναςκαφαι. περισυλλογή αρχ. εις κρητην

β. Ιΐρόχους καί κύπελλα έκ τοϋ ιερού αποθέτου Καβροχωρίου.
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α. Παλαιοανακτορικόν εΐδώλιον έκ β. Άγγεΐον έξ ελληνιστικού τάφου
τοΰ ίεροϋ αποθέτου Καβροχιυρίου. παρά τά Σπήλιά 'Ηρακλείου.

γ. Νεκρός εντός ελληνιστικού τάφου παρά τά Σπήλιά 'Ηρακλείου.
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